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אפיון החוק המוצע

.החוק מעדכן את החוק הקיים היום.   א

.אגרת הביוב אחידה לכל הישובים.   ב

:מרכיבים כדלקמן 3תעריף האגרה כולל .    ג

2

:מרכיבים כדלקמן 3תעריף האגרה כולל .    ג

.ביב ציבורי.   1       

.קו מאסף.   2       

).מתקן טיהור(פתרון קצה .   3       



גורמי היסוד לחישוב התעריפים

אוכלוסייה קיימת ותוספת אוכלוסייה עד שנת .   א

2011.

.רפתות קיימות ותחזית התפתחות שלהן.   ב

3

.רפתות קיימות ותחזית התפתחות שלהן.   ב

.שטחי תעשייה קיימים ותוספות חזויות.   ג

.ספיקת שפכים נובעת נוכחית וחזויה.   ד

של מכלול  ) כולל שיקום(עלויות התפעול והתחזוקה .   ה

.מערכות הביוב



מיליוני  (ספיקת שפכים לפי מרכיבי המערכת 

)ק לשנה"מ

ביבים  שנה

ציבוריים

פתרונות קצה מאספים

מתקני  (

)טיהור

20072.3582.8042.724

4

20072.3582.8042.724

20112.7383.4083.901



רכיבי ההוצאות

עלויות תפעול ותחזוקה של ביבים ציבוריים .   א

).כולל תחזוקה מונעת(בתחומי הישובים 

עלויות תפעול ותחזוקה של מאספים המוליכים את  .   ב

.השפכים מהישובים למתקני הקצה

5

.השפכים מהישובים למתקני הקצה

.עלות הטיפול בשפכים במתקני הקצה.   ג

.עלות שיקום התשתיות.   ד

.עמלות גבייה ותקורות.   ה



תחזית הוצאות לפי רכיבים

ביבים ציבוריים
עלות תפעול ותחזוקה  שנה

כולל העמסות 

)₪מיליוני (

כמות שפכים  

ק"לחיוב מלמ

עלות תפעול 

₪  ותחזוקה 

ק שפכים"למ

20071.3012.3580.55

6

20091.3242.5410.52

20111.3502.7380.49



מתקנים ומאספים

עלות תפעול ותחזוקה  שנה

כולל העמסות 

)₪מיליוני (

כמות שפכים  

ק"לחיוב מלמ

עלות תפעול 

₪  ותחזוקה 

ק שפכים"למ

20072.8932.8041.03

7

20093.0153.1740.95

20113.0923.4080.91



מתקני קצה

עלות תפעול ותחזוקה  שנה

כולל העמסות 

)₪מיליוני (

כמות שפכים  

ק"לחיוב מלמ

עלות תפעול 

₪  ותחזוקה 

ק שפכים"למ

20073.2232.7241.18

8

20093.3793.2911.03

20113.5483.9010.91



כולל  (כ עלויות תפעול ותחזוקה "סה

ק מים"ק שפכים ולמ"למ) העמסות

)₪ (ק מים "עלות למ)₪ (ק שפכים "עלות למשנה

20072.772.46

9

20092.502.22

20112.312.05



ק מים "תעריפים מומלצים לאגרת ביוב למ

ולנפש
ק מים  "תעריף לממרכיב אגרה

)₪ (למגורים 

ק מים  "תעריף למ

לתעשייה ורפתות  

) ₪(

ח "אגרת ביוב בש

לנפש לחודש

0.440.503.65ביבים ציבוריים

0.800.926.70מאספים

10

0.800.926.70מאספים

0.870.997.26מתקני קצה

2.112.4117.61כ"סה

1.952.14תעריף בתוקף היום

8.39%12.78%שעור שינוי


